
 

 

Requerimento 

 
 

Apresentado por: Moisés Salvador Coelho Ferreira e Salomé Almeida Ventura 

(BE) 

Assunto: Medidas de prevenção contra incêndios no concelho de Santa Maria 

da Feira 

 

Ex.mo Sr. Presidente, da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 

 

A calamidade dos incêndios tem provocado a perda de vidas 

humanas, prejuízos materiais avultados e tem criado um clima de 

insegurança juntos das populações. 

São vários os fatores que têm contribuído para o aumento das áreas 

ardidas em Portugal, desde as elevadas temperaturas, à falta de 

planeamento florestal e ao incumprimento da inúmera legislação em 

vigor, entre outras.    

As autarquias, face à legislação em vigor, possuem um papel 

determinante na prevenção dos riscos de incêndio. 

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, no seu 

Artigo 15.º, estabelece as Redes secundárias de faixas de gestão de 

combustível nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI 

(Plano Municipal da Floresta Contra Incêndios). 

Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a 

qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos 

em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de 

combustível, de acordo com as normas constantes no Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 

14 de janeiro. 

A legislação estabelece que a Câmara Municipal poderá realizar os 

trabalhos de gestão de combustível, com a faculdade de se ressarcir, 

desencadeando os mecanismos necessários ao ressarcimento da 

despesa efetuada.  



 

Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços 

florestais, e previamente definidos nos PMDFCI, é obrigatória a 

gestão de combustível numa faixa exterior de proteção de largura 

mínima não inferior a 100 m, podendo, face à perigosidade de 

incêndio rural de escala municipal, outra amplitude ser definida nos 

respetivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.  

Estabelece a lei que ao abrigo do nº 11, do artigo 15, “Compete aos 

proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a 

qualquer título, detenham terrenos inseridos na faixa referida no 

número anterior a gestão de combustível nesses terrenos”.  

Verificando-se, até ao dia 30 de abril de cada ano, o incumprimento 

do nº 11, do artigo 15, compete à câmara municipal, até 31 de maio 

de cada ano, a realização dos trabalhos de gestão de combustível, 

com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos 

necessários ao ressarcimento da despesa efetuada, podendo, 

mediante protocolo, delegar esta competência na junta de freguesia.  

 

O Bloco de Esquerda, nos termos legais e regimentais aplicáveis, vem por este 

meio requerer ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da 

Feira que diligencie junto da Câmara Municipal para que responda às seguintes 

questões: 

 
1. Sabe o Sr. Presidente informar quantas acções inspectivas, 

realizou a autarquia para verificar o cumprimento integral do 

Artigo 15.º do sistema nacional de defesa da floresta contra 

incêndios, que estabelece as redes secundárias de faixas de 

gestão de combustível nos últimos dois anos? 

 

2. Quantos proprietários foram notificados por incumprimento? 

 

3. No âmbito Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, quantas 

limpezas coercivas realizou a autarquia nos últimos dois anos? 



 

 

4. Quantas acções cívicas no âmbito escolar, de informação e 

sensibilização que fomentem uma cultura de segurança e boas 

práticas foram realizadas pela autarquia nos últimos dois anos? 

 
 

Santa Maria da Feira, 24 de outubro de 2017 

 

 

O grupo municipal,  

Moisés Salvador Coelho Ferreira 

Salomé Almeida Ventura 

 

 


